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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТIВ ТВОРЧОЇ ДIЯЛЬНОСТI УЧНIВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена необхiдностi включення в процес навчання математики елементiв твор-
чої дiяльностi. В ходi вивчення даної теми, виявлено, що формування елементiв творчої
дiяльностi вiдбувається за допомогою спецiальних задач, якi сприяють розвитку творчих
здiбностей.
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Вступ
В останнiй час гостро стоїть проблема творчостi та розвитку творчих здi-

бностей школяра: уяви, iнтуїцiї, мислення, оригiнальних засобiв дiй, вiдходу
вiд шаблонiв i т. iн.. Зараз проходить перегляд теоретичних позицiй вiдносно
природи творчостi, критерiїв дiагностики творчих здiбностей у цiлому, ве-
дуться пошуки джерел креативностi, умов, якi сприяють розвитку творчого
потенцiалу.

Необхiднiсть включення в процес навчання математики елементiв твор-
чостi визнається всiма. Ця проблема вирiшується в рамках включення учнiв
в активну пiзнавальну дiяльнiсть, що дозволяє розвивати їх творчi здiбно-
стi, беручи за основу принципи розвиваючого навчання, розробленi в працях
С.Л.Рубiнштейна та iнших [5,6]. Приймаючи позицiю Л.С.Виготського, що
навчання веде за собою розвиток, були реалiзованi рiзнi пiдходи до розвитку
творчої математичної дiяльностi учнiв.

Творча дiяльнiсть є закономiрним етапом людської дiяльностi взагалi,
пiдсумком попереднього розвитку форм цiєї дiяльностi, новою, якiсною схо-
динкою формування особистостi. Творча дiяльнiсть розвивається в самiй дi-
яльностi, вона є новим етапом у розвитку особистостi.

Головнi аспекти творчостi взагалi можна зустрiти у працях вiдомих фi-
лософiв i психологiв: В.А.Крутецького, С.Л. Рубiнштейна, Л.М. Фрiдмана та
iнших [2,5,7].
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Залучення учнiв до творчої дiяльностi i розвиток їх творчих здiбностей –
проблема складна i багатопланова. Рiзнi її сторони розглядаються в роботах
А.Н. Колмогорова, В.А.Крутецького та iнших [1,2]. Цю проблему намагався
розв’язати американський математик i педагог Дж. Пойя [4].

У роботах психологiв пiдкреслюється важлива роль, яку у творчих проце-
сах грають знання, що є умовою i передумовою успiшної творчої дiяльностi.

Основна частина
Математика як навчальний предмет має особливостi, якi створюють спри-

ятливi умови для залучення учнiв до творчої дiяльностi i розвитку здiбностей
до неї в процесi навчання. Як свiдчить аналiз шкiльної практики та досвiд
вчителiв розвиток здiбностей до творчої математичної дiяльностi вiдбуває-
ться з деякими труднощам.

Виникає необхiднiсть бiльш глибокого вивчення проблеми формування
творчої математичної дiяльностi учнiв, а задача педагога – побачити iндивi-
дуальну креативнiсть учня i прагнути розвивати її.

Саме у процесi вивчення математики розвиваються здiбностi до творчої
дiяльностi, якi мають такi компоненти:

1) швидке запам’ятовування та збереження в пам’ятi не тiльки чисел i
конкретних даних, а й способiв розв’язування типових задач, логiчних схем;

2) умiння швидко узагальнювати (кожна конкретна задача розв’язується
як типова);

3) миттєве видiлення суттєвих ознак пiд час сприйняття умови задачi,
формалiзоване бачення математичного матерiалу;

4) тенденцiя мiркувати згорнутими умовами;
5) велика рухливiсть розумових процесiв, легкий i вiльний перехiд вiд

однiєї розумової операцiї до iншої, з прямого на зворотний хiд думок;
6) винахiдливiсть у подоланнi труднощiв, умiння дивитися на проблему

пiд рiзними кутами зору;
7) високий рiвень просторової уяви, вмiння переводити математичнi про-

блеми (задачi) у наочно-образнi;
8) прагнення до ясностi, простоти, рацiональностi розв’язань;
9) умiння знаходити логiчний i математичний сенс у багатьох явищах дiй-

сностi, здiйснювати своєрiдне перенесення математичних методiв дослiджен-
ня на нематематичнi явища.

Математичнi здiбностi – це iндивiдуально-психологiчнi особливостi лю-
дини, що сприяють бiльш високiй продуктивностi її математичної дiяльно-
стi, дозволяють використовувати в її процесi нестандартнi шляхи та методи,
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створювати в результатi порiвняно новий продукт розумової дiяльностi. Дi-
агностика, формування i розвиток математичних здiбностей вiдбувається у
процесi математичної дiяльностi водночас з формуванням загальнонавчаль-
них умiнь i здiбностей, математичних знань i умiнь на їх основi.

Природно, що математичнi здiбностi розвиваються у процесi розв’язува-
ння нетипових задач. Але допомiжнi засоби, такi як свiдоме вiдпрацювання
окремих типiв i прийомiв розумової дiяльностi, сприяють пiдвищенню ефе-
ктивностi цього процесу.

При виборi методiв формування елементiв творчої дiяльностi ми повиннi
враховувати тi здiбностi, якi вже є, та розвивати здатнiсть умiлого перетворе-
ння складних буквених виразiв, перебирання вдалих шляхiв для розв’язання
рiвнянь, що не пiдходять пiд стандартнi правила; геометричну уяву (чи геоме-
тричну iнтуїцiю); вмiння правильного розчленованого логiчного мiркування.

На думку I.Я.Лернера [3], дослiдницький метод є основним методом на-
вчання творчої дiяльностi. Коли називаємо його основним, то маємо на увазi
неможливiсть замiни його iншим для засвоєння досвiду творчої дiяльностi на
суспiльно-необхiдному рiвнi.

Сформулюємо принципи формування елементiв творчої дiяльностi:
1. Принцип науковостi полягає в розкриттi причинно-наслiдкових зв’яз-

кiв явищ, процесiв, подiй; створеннi вiрних уявлень про загальнi методи нау-
кового пiзнання; показi могутностi людських знань i науки (математики).

2. Принцип систематичностi. Процес формування елементiв творчої дi-
яльностi учнiв повинен бути системним i послiдовним: дотримання послiдов-
ностi у вивченнi навчального матерiалу (передбачає рух у напрямку вiд про-
стого до складного,вiд вiдомого до невiдомого, вiд уявлень до знань, вiд знань
до умiнь i навичок); систематичне розв’язання творчих завдань.

3. Принцип iндивiдуального пiдходу до учнiв. Слiд максимально врахову-
вати iндивiдуальнi особливостi кожного учня: фiзiологiчнi, психологiчнi, рi-
вень здiбностi до предмету. До методичних засобiв реалiзацiї цього принципу
вiдносяться короткий аналiз iдей i методiв розв’язування задачi.

4. Принцип формування пiзнавальної активностi учнiв. Застосовуючи
рiзноманiтнi форми i методи роботи з дiтьми, можна впливати на рiвень
пiзнавальної активностi учнiв (робота в групах, творче домашнє завдання,
реферати, доповiдi, диспути, рiзнi позакласнi заходи).

5. Принцип емоцiйностi навчання. Пiд емоцiйнiстю навчання треба ро-
зумiти: жвавий, образний виклад матерiалу; красу в логiцi викладу навчаль-
ного матерiалу; використання цiкавих прикладiв; створення почуття викона-
ного обов’язку.

140 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету СДПУ



Довбонос М.С., Беседiн Б.Б. Формування елементiв творчої дiяльностi

6. Принцип поетапного формування навичок дослiдницької роботи. Ха-
рактеризуючи дослiдницький метод, необхiдно вказати на те, що цей метод,
навiть при його простих варiантах, передбачає готовнiсть учня до цiлiсно-
го розв’язання проблемної задачi, тобто до самостiйного проходження всiх
етапiв дослiдження. Залучення учнiв у дослiдницьку дiяльнiсть, ознайомле-
ння їх на репродуктивному i творчому рiвнях з елементами цiєї дiяльностi,
найбiльш природно протiкає в процесi розв’язання задач.

7. Принцип розвитку творчого мислення. Удосконалення методики ро-
боти вчителя суттєво залежить вiд його вмiння цiлеспрямовано керувати
дiяльнiстю учнiв. Одне з важливих завдань учителя – розробка технологiї
навчання розв’язанню задач, яка найбiльшою мiрою сприяла би розвиненню
творчого мислення. Бажано пропонувати учням для самостiйного розв’язу-
вання нестандартнi й творчi задачi, щоб їх мислення було спрямоване не на
засвоєння прийомiв розв’язку, а на їх вiдкриття в процесi особистої навчаль-
ної дiяльностi.

Висновки
Проведений аналiз психолого-педагогiчної лiтератури дозволив сформу-

лювати основнi принципи формування елементiв творчої дiяльностi учнiв на
уроках математики, використання яких створює сприятливi умови для пiд-
вищення якостi навчання математики.
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